มาตรการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เรื่อง แนวปฏิบัติของสถานศึกษาภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) ตามมาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา
รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖5
*************************************
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน
และการสอบเพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้มากที่สุด ได้ทบทวนและพัฒนา
ปรับ ปรุงแนวปฏิ บั ติ ส ำหรั บ สถานศึกษาตามมาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 ใน
สถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรี ยนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖5 เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร
และสถานศึกษา เปิดเรียน On site จัดให้มีการเรียนการสอนที่โรงเรียน มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
และอยู่ได้กับโควิด 19 อย่างปลอดภัย ด้วยหลักการ 3T1V “ตัดความเสี่ยง เพิ่มภูมิคุ้มกัน” 6 มาตรการหลัก
(DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 7 มาตรการเข้ม ในการนี้โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย
นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติของสถานศึกษาภายใต้มาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามมาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่
ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการที่
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยมีแนวปฏิบัติและกำหนดมาตรการการเปิดการ
เรียนการสอน ดังนี้
ข้อ 1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม) เลือกใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖5 แบบ School –
based Learning จัดการเรียนการสอน On site 100%
ข้อ 2 การจัดที่นั่งในห้องเรียน เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนไม่น้อยกว่า 1 เมตร
ข้อ 3 แนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1 กำหนดการเข้า - ออก บริเวณโรงเรียน 2 จุด คือ 1) ประตูทางเข้าบริเวณซุ้มพระ ช่วงเช้า
จะเปิ ดตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 08.10 น. ช่วงเย็นจะเปิดตั้งแต่เวลา 15.30 น. – 18.00 น. 2) ประตู
ทางเข้าด้านสะพานลอย จะเปิดตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 18.00 น.
3.๒ ก่อนมาโรงเรียนทุกวันให้ ข้าราชการครู และบุคลากร ประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่าน
แอพพลิ เคชั่น Thai Save Thai (TST) ที่เวปไซต์ https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php เมื่ อ
ประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่ามีความเสี่ยงให้ติดต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
3.๓ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า (Mask) ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
3.๔ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ลงชื่อปฏิบัติราชการ และสแกน QR Code “ไทยชนะ” บริเวณหน้าห้อง
กลุ่มบริหารงบประมาณ
3.๕ บุคลากรที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ให้รีบไปพบ
แพทย์และรายงานให้ผู้บริหารทราบทันที
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3.๖ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อบันทึกข้อมูลการเดินทางแบบอัตโนมัติ หรือจัดทำ
Timeline การเดินทางเพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ
3.๗ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร และงดกิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน
ที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดระหว่างผู้เรียนและครูผู้สอน
3.๘ ล้ างมื อ บ่ อยๆ ด้ว ยสบู่และน้ำนาน 20 วินาที หรือล้ างมือ ด้ว ยเจลแอลกอฮอล์ ที่ มีความ
เข้มข้นไม่ต่ำกว่า 70% บ่อยครั้ง
3.๙ ใช้ของใช้ส่วนตัว และไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น เพื่อลดการสัมผัส เช่น แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อน
(ใช้ช้อนกลางของตนเองทุกครั้งเมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้อื่น)
3.๑๐ กรณี สั่ งอาหารเข้ามารับประทานในโรงเรียน ให้ นัดหมายรับ -ส่ ง บริเวณหน้าป้อมยาม
ประตูด้านสะพานลอย หรือจุดที่งานรักษาความปลอดภัยและจราจรกำหนดเท่านั้น
3.๑๑ ครูที่ปรึกษาหรือครูประจำวิชาที่สอนคอยดูแล สอดส่องให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการที่
โรงเรียนหรือกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เมื่อพบนักเรียนที่มีความเสี่ยงหรือมีอาการเสี่ยงระหว่างที่นักเรียนอยู่
ภายในโรงเรียนให้แจ้งงานอนามัย เพื่อนำนักเรียนไปจุดสังเกตอาการที่ศาลาหน้าห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล
3.๑2 กรณีครูปฏิบั ติหน้าที่ครูเวรจุดคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน คอยดูแล สอดส่องให้
เมื่อพบนักเรียนที่มีความเสี่ยงหรือมีอาการเสี่ยง ให้แจ้งงานอนามัยไปทำการคัดกรองนักเรียน โดยให้นักเรียนไป
นั่งรอที่จุดสังเกตอาการ ดังนี้
1) จุดคัดกรองบริเวณ (Cover way) ให้นักเรียนที่มีความเสี่ยงหรือมีอาการเสี่ยง นั่งรอ
คัดกรองที่ศาลาข้างสนามฟุตบอล
2) จุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องบริหารงานบุคคล ให้นักเรียนที่มีความเสี่ยงหรือมีอาการ
เสี่ยง นั่งรอคัดกรองทีศ่ าลาหน้าห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล
3.13 ครู แ ละบุ ค ลากร จะต้ อ งจั ด ทำ Timeline การเดิ น ทางส่ ว นตั ว ทุ ก วั น เพื่ อ ใช้ ในการ
สอบสวนโรคการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อ 4 แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองรับ-ส่งนักเรียน
4.1 กำหนดการเข้า - ออก บริเวณโรงเรียนและกำหนดจุดคัดกรอง 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ประตู
ด้านสะพานลอย (Cover way) และจุ ดที่ 2 บริเวณด้านข้างห้ องกลุ่ มบริห ารงานบุคคลห้ามมิให้ เข้า - ออก
โรงเรียนนอกเหนือจากจุดเข้า - ออก และจุดคัดกรองที่กำหนด
4.2 ตรวจวัดอุณหภูมิ สแกน QR Code “ไทยชนะ” และต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก
ผ้า (Mask) ตลอดเวลา
4.3 ผู้ปกครอง ส่งนักเรียน บริเวณประตูด้านสะพานลอย (Cover way) ตั้งแต่เวลา 06.30 น. – 0๗.๓๐
น. เมื่อมาถึงให้จอดรถตามเส้นแนวจอดรถ บริเวณ Cover way ให้นักเรียนลงจากรถ แล้วนำรถออกจากพื้นที่
โรงเรียนทันที ห้ามจอดรถบริเวณโรงเรียนหากไม่มีความจำเป็น และรับนักเรียนกลับบ้านตั้งแต่เวลา 15.00
น. ยกเว้นนักเรียนที่ยังมีคาบเรียนตามตารางเรียน
4.4 หากผู้ปกครองสังเกตพบว่าขณะมาโรงเรียนนักเรียนมีอาการ ไอ จาม หรือมีไข้ อุณ หภูมิ
ร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนไปพบแพทย์หรือนำส่งโรงพยาบาล และควรแจ้ง
ให้ครูที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่อนามัยโรงเรียนทราบทันที
4.5 ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกเข้า มาในบริเวณโรงเรียน หากมีความจำเป็น
เร่งด่วนต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า และให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบและอนุญาต จึงเข้ามาในบริเวณโรงเรียนได้
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4.6 ผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอก ที่มีความจำเป็นต้องติดต่องานราชการในโรงเรียน ให้ ปฏิบัติ
ตามมาตรการดังนี้
1) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า (Mask) ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
2) เมื่อเข้ามาภายในโรงเรียน ต้องแลกบัตรผ่านเข้า - ออก โดยใช้บัตรประชาชน หรือ
บัตรที่แสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
3) ต้องผ่านจุดตรวจคัด กรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทั้งขาเข้า
และขาออก โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
4) ลงชื่อในสมุดบันทึกการเข้า - ออก ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) หรือสแกน QR Code “ไทยชนะ” ทุกครั้ง
ข้อ 5 แนวปฏิบัติสำหรับพนักงานขับรถตู้รับ-ส่งนักเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้
5.1 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตัวเองก่อนไปรับนักเรียนทุกวัน และต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า (Mask) ตลอดเวลาในขณะขับรถ
5.2 พนักงานขับรถต้องตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนทุกครั้งก่อนรับนักเรียนขึ้นรถหากพบว่านักเรียน
มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ให้รีบแจ้งผู้ปกครองทราบทันทีเพื่อพาไปพบ
แพทย์ งดรับนักเรียนมาโรงเรียนโดยเด็ดขาด
5.3 ในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 06.30 น. - 07.30 น. ให้นำรถเข้าทางเดียว คือเข้าทางด้านประตู
ซุ้มพระและจอดรถตามแนวจอดรถบริเวณด้านข้างห้ องกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อนักเรียนลงจากรถเรียบร้อยแล้ว
ให้นำรถออกทางด้านประตูซุ้มพระทันที ไม่อนุญาตให้จอดรถรอรับนักเรียนภายในบริเวณโรงเรียนโดยเด็ดขาด
จนกว่าจะถึงเวลารับนักเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด
5.4 ในช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 15.30 -16.30 น. ให้ นำรถเข้ามาในโรงเรียนตามเวลาที่กำหนด
เท่านั้น และจอดรถในบริเวณที่งานจราจรโรงเรียนกำหนด คือ
1) บริเวณแนวถนนหน้าอาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ
2) บริเวณด้านข้างอาคารเรียนภาษาต่างประเทศ (EP)
3) บริเวณด้านประตูซุ้มพระ โดยมีการกำหนดให้เว้นระยะห่างตามความเหมาะสม
5.5 ห้ามติดเครื่องยนต์และห้ามนักเรียนขึ้นรถก่อนเวลา 15.30 น.
5.6 ให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยขณะอยู่บนรถ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
ก่อนขึ้นรถทุกครั้ง
5.7 ให้มีเจลแอลกอฮอล์บริการนักเรียนในรถตู้
5.8 ก่อนรับ-ส่งนักเรียนในช่วงเช้าและเย็น ให้พนักงานขับรถทำความสะอาดที่นั่งภายในรถด้วย
น้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรือแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง
5.9 แจ้งให้นักเรียนงดหรือลดการพูดคุย ไม่หยอกล้อเล่นกันบนรถตู้
5.10 ไม่รับประทานอาหารหรือขนมในรถตู้
5.10 ไม่ให้นักเรียนลงรถตู้ระหว่างทางไป - กลับ โดยเด็ดขาด
ข้อ 6 แนวปฏิ บั ติ ส ำหรั บ รถบริ การรับ ส่ งสิ น ค้ า -พั ส ดุ และรถบริ การรับ -ส่ งอาหารทุ กประเภท
ให้ปฏิบัติดังนี้
6.1 กำหนดการเข้า - ออกรถทางเดียว คือ ประตูด้านสะพานลอยเท่านั้น ห้ามมิให้ เข้า - ออก
โรงเรียน นอกเหนือจากจุดที่กำหนด
6.2 พนักงานรับส่งสินค้า-พัสดุต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า (Mask) ตลอดเวลา
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6.3 ต้องผ่านจุดตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สแกน QR
Code “ไทยชนะ” หรือลงชื่อในสมุดบั นทึกการเข้า - ออก ในสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ทุกครั้ง
6.4 รถบริการรับ-ส่งอาหาร ให้จอดรอรับ-ส่งอาหารบริเวณประตูด้านสะพานลอยหรือจุดที่งาน
รักษาความปลอดภัยและจราจรกำหนดเท่านั้น งดรับฝากของทุกกรณี
6.5 รถบริการรับส่งสินค้า-พัสดุ ให้รับ-ส่ง บริเวณห้องประชาสัมพันธ์ โดยประสานนัดหมายผู้รับ
สินค้าให้เรียบร้อย
ข้อ 7 แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนในวันเปิดเรียน
7.๑ ก่อนมาโรงเรียนให้นักเรียนสังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ
หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส รีบแจ้งครูหรือผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ กรณีมีคนใน
ครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง และอยู่ในช่วงกักตัว
ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
7.๒ ก่อนมาโรงเรียนทุกวันให้นักเรียนจะต้องประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น
Thai Save Thai (TST) ที่ เวปไซต์ https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php เมื่อ ประเมิ น ความ
เสี่ยงแล้วให้บันทึกหน้าจอโทรศัพท์ และให้ครูเวรประจำวันตรวจสอบก่อนเข้าโรงเรียน เมื่อครูเวรประจำวัน
พบว่านักเรียนมีความเสี่ยง ให้นักเรียนพักอยู่ที่จุดรอสังเกตอาการ (ศาลาหน้าห้องบริหารงานบุคคล หรือศาลา
ข้าง Cover way) และแจ้งงานอนามัยตรวจคัดกรอง
7.๓ นักเรียนต้องเดินทางมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.30 น.
7.๔ กำหนดการเข้า - ออก บริเวณโรงเรียนและกำหนดจุดคัดกรอง 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ประตู
ด้านสะพานลอย (Cover way) และจุ ดที่ 2 บริเวณด้านข้างห้ องกลุ่ มบริห ารงานบุคคลห้ามมิให้ เข้า - ออก
โรงเรียน นอกเหนือจากจุดเข้า - ออก และจุดคัดกรองที่กำหนด
7.๕ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า (Mask) ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
7.๖ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ กรณี นักเรียนที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า
37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ มีน้ำมูก
เจ็ บ คอ หายใจเหนื่ อ ย หรื อ หายใจลำบาก ครูเวรประจำวั น หรื อ ครูที่ ป รึก ษา หรือ เจ้ าหน้ าที่ งานอนามั ย
จะติดต่ อประสานกับ ผู้ ป กครองให้ มารับ นั กเรียนกลั บ บ้ านทั นที หากไม่ส ามารถติ ดต่ อผู้ ป กครองได้ ครูเวร
ประจำวัน หรือครูที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่งานอนามัย จะนำนักเรียนไปพบแพทย์หรือส่งโรงพยาบาลทันที
7.๗ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร และงดกิจกรรมที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดระหว่าง
ผู้เรียนและครูผู้สอน
7.๘ ล้ างมือบ่ อยๆ ด้วยสบู่และน้ำนาน 20 วินาที หรือล้ างมือ ด้ว ยเจลแอลกอฮอล์ ที่ มีความ
เข้มข้นไม่ต่ำกว่า 70% บ่อยครั้ง
7.๙ นำของใช้ส่วนตัวมาใช้ และไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น เพื่อลดการสัมผัส เช่น แก้วน้ำ ขวดน้ำดื่ม
และช้อน (ใช้ช้อนกลางของตนเองทุกครั้งเมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้อื่น)
7.๑๐ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อบันทึกข้อมูลการเดินทางแบบอัตโนมัติ หรือจัดทำ
Timeline การเดินทางเพื่อรายงานให้ครูที่ปรึกษาทราบ
7.๑๑ กิจกรรมหน้าเสาธง ให้นักเรียนเข้าแถวตามที่กลุ่มบริหารงานบุคคลกำหนด

~5~
ข้อ 8 แนวปฏิบัติการใช้บริการในโรงอาหาร
8.1 มาตรการสำหรับการใช้บริการในโรงอาหาร
1) การจัดเวลารับประทานอาหารโดยจัดช่วงเวลาซื้อและรับประทานอาหาร เพื่อลดความแออัด
ภายในโรงอาหารโดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้
1.1) ช่วงเช้า : ทุกระดับชั้น เวลา 06.00 น. – 07.30 น.
1.2) ช่วงพักกลางวันให้พักตามคาบสอนในตารางเรียน
- พักกลางวันคาบเรียนที่ 4 เวลา 10.40 น. – 11.30 น.
- พักกลางวันคาบเรียนที่ ๕ เวลา 11.30 น. – 12.20 น.
กรณีนักเรียนนำอาหารมาจากบ้านหรือซื้ออาหารกล่องรับประทานอาหารเอง ให้นั่งรับประทานที่
ใต้อาคารปราชญ์ปัญญา หรือลานอเนกประสงค์ใต้อาคารกาญจนภูมินทร์ หรือจุดที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น
2 ) ให้ นั กเรี ย นสวมหน้ ากากอนามั ย และล้ างมื อด้ วยน้ ำสบู่ หรื อ แอลกอฮอล์ เจล
ก่อนเข้าโรงอาหาร
3) ให้นักเรียนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1–2 เมตร ในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น จุดซื้อ
อาหาร จุดรับอาหาร จุดลวกช้อน ที่นั่งรับประทานอาหาร จุดบริการน้ำดื่ม จุดทิ้งเศษอาหาร
4) ให้นักเรียนนำช้อน ส้อม ขวดน้ำหรือแก้วน้ำส่วนตัวมาและไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น
5) นั่งรับประทานอาหารในจุดที่กำหนดให้ตามมาตรการ Social distancing และมาตรฐาน
สุขอนามัยที่เคร่งครัด
6) มีมารยาทในการรับประทานอาหาร ไม่ทำอาหารหกเลอะเทอะ ไม่พูดคุยในระหว่าง
รับประทานอาหาร
7) เมื่ อ รั บ ประทานอาหารเสร็จ ให้ ไปทิ้ งเศษอาหารที่ จุ ด ทิ้ งเศษอาหาร และเก็ บ ภาชนะ
รับประทานอาหารในจุดที่กำหนด
8) ให้ครูเวรประจำวันดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนในช่วงเวลารับประทานอาหาร
8.2 คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค
1) ตรวจดูคุณลักษณะทางกายภาพ สี กลิ่น และไม่มีสิ่งเจือปน
2) ดูแลความสะอาดจุดบริการน้ ำดื่มและภาชนะบรรจุน้ ำดื่มทุกวัน (ไม่ใช้แก้วน้ ำดื่มร่วมกัน
เด็ดขาด)
3) ตรวจคุณภาพน้ำเพื่อหาเชื้อแบคทีเรียด้วยชุดตรวจภาคสนาม (อ ๑๑) ทุก ๖ เดือน และ
เปลี่ยนกรองน้ำตามระยะที่กำหนด
4) ดูแลความสะอาดจุดบริการน้ำดืม่ ทุก 2 ชั่วโมง
8.3 มาตรการสำหรับผู้ประกอบการร้านค้า
1) อาหารที่ปรุงสำเร็จ จัดเก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด วางอาหารให้ สูงจากพื้นไม่
น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และอุ่นอาหารทุก 2 ชั่วโมง
2) ผู้ประกอบการร้านค้ามีพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่นใช้
อุปกรณ์ในการปรุงประกอบอาหาร เช่น เขียง มีด การหยิบจับอาหาร แยกระหว่างอาหารสุก อาหารประเภท
เนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ และไม่เตรียมปรุง ประกอบอาหารบนพื้นโดยตรง
3) ผู้ ป ระกอบการร้ า นค้ า สวมหน้ า กากอนามั ย ถุ ง มื อ ยางอนามั ย หมวกคลุ ม ผม
ผ้ากันเปื้อน และ Face shield ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ของโรงอาหาร
4) ผู้ประกอบการร้านค้าล้างภาชนะอุปกรณ์ให้สะอาดตามหลักสุขาภิบาลด้วยน้ำยาล้างจาน
ให้สะอาด และนำไปผึ่งแดดก่อนจัดเก็บเข้าที่สำหรับการใช้ครั้งต่อไป
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5) ผู้ประกอบการร้านค้ารักษาความสะอาดของมือ ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือ
เจลแอลกอฮอล์ก่อนการเตรียมอาหาร ระหว่างเตรียมอาหาร และหลังปรุง อาหารเสร็จ หลังจับเงิน ขยะหรือ
เศษอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสอาหารโดยตรง และการสัมผัสใบหน้า ปาก ตา จมูก
โดยไม่จำเป็น
6) ผู้ประกอบการร้านค้าทำความสะอาดร้านค้า โดยการล้างทำความสะอาด และใช้น้ำยาฆ่า
เชื้อในการทำความสะอาดร้านหลังเลิกจำหน่ายอาหารทุกวัน
7) ผู้ประกอบการร้านค้าจัดทำฉากกั้นพลาสติก โดยมีช่องให้สามารถรับส่งอาหารและเงินได้
ตามความเหมาะสม
8) ภาชนะบรรจุอาหารที่จำหน่ายสำหรับนำออกนอกโรงอาหารให้บรรจุด้วยกล่องกระดาษ
ไม่ควรใช้โฟมในการบรรจุอาหาร
8.4 มาตรการสำหรับการทำความสะอาดภาชนะและโรงอาหาร
1) ดูแลบริเวณพื้น โต๊ะที่นั่งรับประทานอาหารให้สะอาด พื้นที่ตั้งตู้บริการน้ำดื่ม โดยทำความสะอาด
ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหลังจากที่นักเรียนใช้โรงอาหารเสร็จแล้วในแต่ละช่วงเวลาเป็นประจำทุกวัน
2) เตรียมจุดสำหรับทิ้งเศษอาหารและจุดแยกภาชนะ
3) โรงเรียนเตรียมหม้อลวกช้อนและเปลี่ยนน้ำในหม้อลวกช้อนหลังการใช้ในแต่ละช่วงเวลา
ข้อ 9 แนวปฏิบัติด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
9.1 การทำความสะอาดอาคารสถานที่
1) ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นจุดสัมผัสร่วมกันของครู นักเรียน และบุคลากร ใน
อาคารต่างๆ ประกอบด้วย ห้องประชุม ทางเดิน บันได ลิฟท์ โต๊ะเรียน ไมโครโฟน ประตู ลูกบิด ด้วยน้ำยาทำ
ความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน
2) เช็ดทำความสะอาดในห้องเรียนทุกครั้งที่หมดคาบเรียนหรือหลังจากใช้ห้องเรียนเสร็จ
3) เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณปุ่มกดลิฟต์ และในตัวลิฟท์
ทุก 1 ชั่วโมง
4) จัดวางแอลกอฮอล์ล้างมือในทุกห้องเรียน และจุดต่างๆ ภายในอาคาร
9.2 การระบายอากาศภายในอาคาร
๑) เปิ ดประตู ห น้ าต่ างระบายอากาศก่ อ นและหลั งการใช้ งาน อย่างน้ อ ย ๑๕ นาที มี
หน้าต่างหรือ ช่องลม อย่างน้อย ๒ ด้านของห้อง ให้อากาศภายนอกถ่ายเทเข้าสู่ภายในอาคาร
๒) กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ควรเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศระบายอากาศทุก 2
ชั่วโมง เป็นเวลา 10 นาที และเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศช่วงพักเที่ยงหรือช่วงที่ไม่มี การเรียนการสอน
9.3 การทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม
1) จัดเตรียมอุปกรณ์ทําความสะอาดอย่างเพียงพอ ได้แก่ น้ำยาทําความสะอาดหรือน้ำยา
ฟอกขาว อุปกรณ์การตวง ถุงขยะ ถังน้ำ ไม้ถูพื้น ผ้าเช็ดทําความสะอาด และอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วน
บุคคลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ หน้ากากผ้า เสื้อผ้าที่จะนำมาเปลี่ยนหลังทําความสะอาด
2) การทํ า ความสะอาดห้ อ งน้ ำ ห้ อ งส้ ว ม อย่ า งน้ อ ยวั น ละ 2 ครั้ ง ด้ ว ยน้ ำ ยา
ทํ า ความสะอาดทั่ ว ไป พื้ น ห้ อ งส้ ว ม โดยใช้ น้ ำ ยาฆ่ า เชื้ อ เน้ น เช็ ด บริ เวณที่ ร องนั่ ง โถส้ ว ม ฝาปิ ด โถส้ ว ม
ที่กดชักโครก สายชําระ ราวจับ ลูกบิดหรือกลอนประตู ที่แขวนกระดาษชําระ อ่างล้างมือ ขันน้ำ ก๊อกน้ำ ที่วาง
สบู่ ผนัง ซอกประตู ด้วยผ้าชุบน้ำยาฆ่าเชื้อ
3) จัดให้มีสบู่เหลวล้างมือภายในห้องน้ำทุกห้อง
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4) หลังทำความสะอาด ควรซักผ้าเช็ดทำความสะอาดและไม้ถูพื้น ด้วยน้ำผสมผงซักฟอก
หรือน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วซักด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง และนำไปผึ่งแดดให้แห้ง
9.4 การจัดการขยะ
1) มีถังขยะแบบมีฝ าปิดสำหรับรองรับสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วประจำห้องเรียน อาคารเรียน
หรือบริเวณโรงเรียนตามความเหมาะสม และมีการคัดแยก-ลดปริมาณขยะ ตามหลัก 3R (Reduce Reuse
Recycle)
2) กรณี ขยะเกิ ด จากผู้ สั ม ผั ส เสี่ ย งสู ง / กั ก กั น ตั ว หรื อ หน้ า กากอนามั ย ที่ ใ ช้ แ ล้ ว
นำใส่ในถุง ก่อนทิ้งให้ราดด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐% หรือน้ำยาฟอกขาว ๒ ฝา ลงในถุงมัดปากถุงให้แน่น ซ้อนด้วย
ถุงอีก ๑ ชั้น ปิดปากถุงให้สนิท และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อแล้วทิ้งในขยะทั่วไป
ข้ อ 10 แนวทางการเฝ้ า ระวั ง ในการเตรี ย มความพร้ อ มสำหรั บ การเปิ ด เรี ย น On site ด้ ว ย
หลักการ“ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วย 3T1V
มาตรการ
๑ . T : Thai Stop Covid Plus
(TSC+) สถานศึกษาต้องประเมิน
ตนเองเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน
2. T : Thai Save Thai (TST)
นั ก เรี ย น ค รู แ ล ะ บุ ค ล าก ร
ทางการศึ ก ษา ประเมิ น ความ
เสี่ยงตนเองเป็นประจำ
๓. T : Test ตรวจคั ดกรอง เฝ้ า
ระวั งอย่ า งเหมาะสม เช่ น ATK
เมื่อมีความเสี่ยงหรือมีอาการ

การปฏิบัติของโรงเรียน
โรงเรียนผ่านการประเมิน TSC+ ผ่านมาตรฐาน ของกรมอนามัย เมื่อวันที่
20 ตุลาคม 2564

โรงเรียนมีการสำรวจบุคคล นักเรียน กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจาก พื้นที่เสี่ยง
โดยประเมินความเสี่ยงผ่านระบบ TST และในระหว่างเรียนให้ครูที่ปรึกษา
หรือครูประจำวิชาสอดส่อง สังเกตอาการนักเรียนว่ามีอาการของโรคโควิด
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1. โรงเรียนมีมาตรการให้นักเรียน ครู และบุคลากรตรวจคัดกรองหาเชื้อ
ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเองก่อนเข้าพื้นที่โรงเรียนทุกสัปดาห์
2. โรงเรีย นมีก ารตรวจคัด กรองหาเชื้ อนั ก เรียน ครู และบุ ค ลากร ด้ ว ย
Antigen Test Kit (ATK) โดยการสุ่ ม ตรวจ หรือ เมื่ อพบว่า นั ก เรีย น ครู
และบุคลากรมีความเสี่ยงสูงหรือมีอาการ
๔ . V : Vaccine ครู บุ คลากร 1. ครู และบุคลากร ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ผู้ ป กครอง และเด็ก อายุ 5-18 2. นักเรียน ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ปี ได้ รั บ วั ค ซี น โควิ ด 19- ตาม
เกณฑ์
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ข้อ 11 การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ๖ มาตรการเสริม (SSETCQ) และแนวทาง ๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา
11.1 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)
มาตรการ
๑. Distancing เว้นระยะห่าง

การปฏิบัติของโรงเรียน
การจัดโต๊ะเรียน การนั่งรับประทานอาหาร การเข้าแถว การทำกิจกรรม
ต่าง ๆ มีการจัดทำสั ญลั กษณ์ เว้นระยะห่ างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า ๑
เมตร
2. Mask Wearing สวมหน้ากาก มีมาตรการให้ ส วมหน้ากากผ้ า หรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ใน
สถานศึกษา
๓. Hand washing ล้างมือ
โรงเรียนได้จัดเตรียมอ่าง และมีสบู่ล้างมือบริการนักเรียนรวมทั้งครูและ
บุ ค ลากรอย่ างเพี ยงพอ เพื่ อให้ ล้ างมื อบ่ อย ๆ ด้ วยสบู่ และน้ ำ นาน ๒๐
วินาที มีเจลแอลกอฮอล์บริการในจุดเดินผ่านต่าง ๆ และมีในทุกห้องเรียน
๔. Testing คัดกรองวัดไข้
โรงเรียนมีการคัดกรองวัดไข้ทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา
1. จุดคัดกรองวัดไข้นักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนมี 2 จุด คือ จุดคัดกรอง
Cover way และจัดคัดกรองหน้าห้องบริหารงานบุคคล
2. ครูเวรประจำวันสังเกตอาการนักเรียน และขอดูผลการประเมินความ
เสี่ยงตนเองจากระบบ TST
3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คัดกรองวัดไข้บุคคลทั่วไปที่มาเข้ามา
ภายในโรงเรียน
๕. Reducing ลดการแออัด
โรงเรีย นไม่ จั ด กิ จ กรรมที่ ต้ อ งมี ก ารรวมกั น ของคนจำนวนมาก การจั ด
กิจกรรมใด ๆ มีการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
๖. Cleaning ทำความสะอาด
โรงเรียนมีมาตรการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ห้องน้ำให้สะอาดอยู่
เสมอ มีการทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วม อาทิ ที่จับประตู ลูกบิด
ประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์บ่อยครั้ง
11.2 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)
มาตรการ
๑. Self care ดูแลตนเอง

การปฏิบัติของโรงเรียน
โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากร ดูแลใส่ใจ ปฏิบัติตน มีวินัย
รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติ ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
๒. Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ให้ นั ก เรี ย น ครู แ ละบุ ค ลากร ใช้ ช้ อ นกลางของตนเองทุ ก ครั้ ง เมื่ อ ต้ อ ง
รับประทานอาหารร่วมกัน ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น
๓. Eating รั บ ประทานอาหาร งานโภชนาการ กำกับดูแล ให้ผู้ประกอบการร้านค้านำอาหารปรุงสุกใหม่
ปรุงสุกใหม่
ร้อน ๆ กรณี อาหารเก็บเกิน ๒ ชั่วโมง ควรนำมาอุ่นให้ร้อนทั่วถึงอีกครั้ง
ก่อนจำหน่ายให้กับนักเรียน ครูและบุคลากร รับประทานอาหาร
๔.Thai Chana ไทยชนะ
โรงเรียนมี QR CODE ให้บุคคลเข้า - ออกลงทะเบียนตามที่รัฐกำหนดด้วย
APP ไทยชนะ หรือ ลงทะเบียนบันทึกการเข้า - ออก
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มาตรการ
๕. Check สำรวจ ตรวจสอบ

๖. Quarantine กักกันตัวเอง

การปฏิบัติของโรงเรียน
โรงเรียนมีการสำรวจบุคคล นักเรียน กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจาก พื้นที่เสี่ยง
โดยประเมินความเสี่ยงผ่านระบบ TST และในระหว่างเรียนให้ครูที่ปรึกษา
หรือครูประจำวิชาสอดส่อง สังเกตอาการนักเรียนว่ามีอาการของโรคโควิด
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กรณีหากนักเรียน คณะครูและบุคลากร ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติด
เชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ต้องทำการกักกันตัวเอง 5 วัน และสังเกตต่ออีก
5 วัน สำหรับ นั กเรียนให้ แ จ้งครูที่ ป รึกษาแต่ล ะชั้น และให้ ครู ที่ ป รึก ษา
ประสานกั บ งานอนามั ย โรงเรี ย นเป็ น ลำดั บ ต่ อ ไป เพื่ อ ทำการคั ด กรอง
ประวั ติ เสี่ ย ง และให้ ด ำเนิ น การตามขั้ น ตอนของแผนเผชิ ญ เหตุ ข อง
โรงเรียน

11.3 ๗ มาตรการเข้มงวดสำหรับสถานศึกษา
มาตรการ
การปฏิบัติของโรงเรียน
๑. ประเมิน TSC+ และรายงาน 1. โรงเรียนผ่านการประเมิน TSC+ ผ่านมาตรฐาน ของกรมอนามัย เมื่อ
ผลผ่าน MOECOVID
วันที่ 20 ตุลาคม 2564
2. โรงเรียนรายงานการติด ตามการประเมิน ผลผ่ านระบบ MOECOVID
อย่างต่อเนื่อง
2. Small Bubble
ให้ นั กเรีย น ครูและบุ ค ลากร จั ด กิ จกรรมแบบกลุ่ ม ย่ อย ภายใต้ เงื่อ นไข
ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่ อย ไม่ทำ เดียวกัน และไม่ข้ามกลุ่ม ดังนั้นเมื่อพบ ผู้ติดเชื้อจะสามารถแยกผู้ที่ติดเชื้อ
กิจกรรมข้ามกลุ่ม
เข้าสู่ระบบการรักษาได้ทันที และทราบ กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มผู้สัมผัส โดยเร็ว
ทำให้ควบคุมได้ไว และลดการแพร่กระจายของโรคในโรงเรียน เช่น การ
จัดนั กเรียนในห้ องเรียนไม่เกิน 40 คน หรือจัดให้ เว้นระยะห่ างระหว่าง
นั ก เรี ย นในห้ อ งไม่ น้ อ ยกว่า ๑ เมตร แบ่ งกลุ่ ม ย่ อ ยในกลุ่ ม ใหญ่ (Large
Bubble) ตามลั ก ษณะระดั บ ชั้ น เรี ย น กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ กลุ่ ม ละ
ประมาณ ๑๐ – ๒๐ คน เป็นต้น
๓. อาหาร
งานโภชนาการ จัดระบบการให้ บริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และ
ตามหลั ก สุ ข าภิ บ าลอาหารและ บุ ค ลากร ในโรงเรี ย นตามหลั ก มาตรฐานสุ ข าภิ บ าลอาหารและหลั ก
โภชนาการ
โภชนาการ อาทิเช่น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่ งอาหาร การปรุง
ประกอบอาหาร หรือการสั่งซื้ออาหาร ตามระบบนำส่งอาหาร (Delivery)
ที่ถูกสุขลักษณะและต้องมีระบบตรวจสอบทางโภชนาการก่อนนำมาบริโภค
และโรงเรียนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการใช้บริการในโรงอาหาร
๔. อนามัยสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัย
ตามเกณฑ์ ม าตรฐาน ทั้งอากาศ สิ่งแวดล้อม ในการป้องกันโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบาย
ความสะอาด น้ำ ขยะ
อากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ ำอุปโภคบริโภค และ
การจัดการขยะ
1. โรงเรียนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการใช้บริการในโรงอาหาร
2. โรงเรียนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
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มาตรการ
การปฏิบัติของโรงเรียน
๕. School Isolation
1. โรงเรียนกำหนดอาคารเรือนพยาบาล เป็นสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน
มีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมอย่าง (School Isolation) หรือพื้นที่แยก กักชั่วคราว
เคร่งครัด
2. โรงเรียนมี แผนเผชิญเหตุส ำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้น กรณี
นักเรียน ครู หรือบุคลากรในโรงเรียนมีการติดเชื้อโควิด ๑๙ หรือผลการ
ตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด
3. โรงเรียนประสานความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ที่ดูแล
อย่ างใกล้ ชิ ด เช่น สาธารณสุ ข อำเภอพุ ท ธมณฑล โรงพยาบาลส่ งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านสาลวัน โรงพยาบาลพุทธมณฑล
๖. Seal Route
โรงเรียนมีมาตรการควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา
ดู แ ลการเดิ น ทางจากบ้ า นไป (Seal Route) อย่างเข้มข้น โดยหลีกเลี่ยงให้นักเรียน ครู หรือบุคลากรเข้า
โรงเรียน
ไปสั ม ผั ส ในพื้ น ที่ ต่ า ง ๆ ตลอดเส้ น ทางการเดิ น ทาง จากบ้ า นไป-กลั บ
โรงเรียน ทั้งกรณี รถรับ -ส่ งนั กเรียน รถส่ วนบุคคล และพาหนะโดยสาร
สาธารณะ
1. โรงเรียนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการครู และบุคลากร
2. โรงเรียนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองรับ-ส่งนักเรียน
3. โรงเรียนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสำหรับพนักงานขับรถตู้รับ-ส่งนักเรียน
4. โรงเรียนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสำหรับรถบริการรับส่งสินค้า -พัสดุ และ
รถบริการรับ-ส่งอาหารทุกประเภท
5. โรงเรียนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนในวันเปิดเรียน
7. School Pass สำหรั บ ทุ ก คน 1. ครู และบุคลากร ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ในสถานศึกษา
2. นักเรียน ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ร้อยละ 90 ขึ้นไป
3. นักเรียน ครู และบุคลากร ทุกคนต้องประเมิน Thai Save Thai (TST)
4. โรงเรียนมีมาตรการให้ นักเรียน ครู และบุคลากรตรวจคัดกรองหาเชื้อ
ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเองก่อนเข้าพื้นที่โรงเรียนทุกสัปดาห์
5. โรงเรีย นมีก ารตรวจคัด กรองหาเชื้ อ นั ก เรียน ครู และบุ ค ลากร ด้ ว ย
Antigen Test Kit (ATK) โดยการสุ่ ม ตรวจ หรือ เมื่ อพบว่า นั ก เรีย น ครู
และบุคลากรมีความเสี่ยงสูงหรือมีอาการ
ข้อ 12 แนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน เพื่อการสอบ การฝึกอบรม หรือทำกิจกรรม
ใดๆ ที่มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ในการพิจารณาอนุญ าตให้ ใช้อาคารสถานที่ผู้ขออนุญ าตต้องจัดทำ
มาตรการเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการโรคติดต่อ อำเภอพุทธมณฑล ซึ่งจะพิจารณาตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุข โดยคณะกรรมการโรคติดต่อ อำเภอพุทธมณฑล หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะพิ จารณา
ร่วมกับผู้แทน กระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
12.1 แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข
๑) กำหนดจุดคัดกรองช่องทางเข้าออก หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือ เหนื่อยหอบ
หรือมีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือมากกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ขึ้นไป แจ้งงดให้เข้าร่วมกิจกรรม และแนะนำ
ไปพบแพทย์ และอาจมีห้องแยกผู้ที่มีอาการออกจากพื้นที่
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2) ผู้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม และผู้ ม าติ ด ต่ อ ต้ อ งสวมหน้ า กากผ้ า หรื อ หน้ า กากอนามั ย
ตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม
3) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ หรือ จุดล้างมือ สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการ บริเวณต่าง
ๆ อย่างเพียงพอ เช่น บริเวณหน้าห้องประชุม ทางเข้าออก หน้าลิฟต์ จุดประชาสัมพันธ์ และพื้นที่ที่มีกิจกรรม
อื่น ๆ เป็นต้น
4) จัดบริการอาหารในลักษณะที่ลดการสัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน เช่น จัดอาหาร ว่างแบบ
กล่อง (Box Set) อาหารกลางวันในรูปแบบอาหารชุดเดี่ยว (Course Menu)
5) กำกับให้นักเรียนนั่งโดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง และทางเดินอย่างน้อย ๑ เมตร
6) จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิด เก็บรวบรวมขยะ เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง และการจัดการ
ขยะที่ดี
7) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี มีการหมุนเวียนของอากาศ อย่างเพียงพอ
ทั้งในอาคารและห้องส้วม และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสม่ำเสมอ
8) ให้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั่วทั้งบริเวณ และเน้นบริเวณที่มักมีการสัมผัส หรือใช้
งานร่วมกันบ่อย ๆ ด้วยน้ำยาฟอกขาวที่เตรียมไว้ หรือแอลกอฮอล์ 70% หรือ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5%
เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่ างน้อยวันละ 2 ครั้ง ทำความสะอาดห้องส้วมทุก 2 ชั่วโมงและอาจเพิ่ม
ความถีต่ ามความเหมาะสมโดยเฉพาะ เวลาที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก
9) มี ม าตรการติ ด ตามข้ อ มู ล ของผู้ เข้ าร่ ว มกิ จ กรรม เช่ น การใช้ แ อปพลิ เคชั น หรื อ ใช้
มาตรการควบคุมการเข้าออกด้วยการบันทึกข้อมูล
10) มีการจัดการคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคที่เหมาะสม
๑0.1) จัดให้มีจุดบริการน้ำดื่ม 1 จุด หรือหัวก๊อกต่อผู้บริโภค 75 คน
๑0.๒) ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้
๑0.๓) ดูแลความสะอาดจุดบริการน้ำดื่ม ภาชนะบรรจุน้ำดื่ม และใช้แก้วน้ำส่วนตัว
12.2 แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดกิจกรรม
๑) ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ให้แออัด
๒) จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกระจายจุดลงทะเบียนให้ เพียงพอสำหรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อลดความแออัด โดยอาจใช้ระบบการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ใช้การสแกน QR
Code ในการลงทะเบียนหรือตอบแบบสอบถาม
๓) ประชาสัมพันธ์มาตรการ คำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดให้แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทราบ
12.3 แนวทางปฏิบัติสำหรับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
๑) สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มี น้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้งด
การเข้าร่วมกิจกรรมและพบแพทย์ทันที
๒) สวมหน้ ากากผ้ าหรือหน้ ากากอนามัย เว้นระยะห่ างระหว่างบุ คคลอย่างน้อ ย
๑ - ๒ เมตร งดการรวมกลุ่ม และลดการพูดคุยเสียงดัง
๓) ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ ก่อนและหลังใช้บริก าร หรือหลังจาก
สัมผัสจุดสัมผัสร่วมหรือสิ่งของ เครื่องใช้ เมื่อกลับถึงบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที
๔) ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บของสถานที่ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด และปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ
สุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)
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ข้อ 13 บทบาทของนักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
13.1 บทบาทของนักเรียน
นักเรียนเป็ นหั วใจสำคัญ ที่ต้องได้รับความคุ้มครอง ดูแลในเรื่องความปลอดภัยอย่างสูงสุ ด
ทั้ ง นี้ นั ก เรี ย นจะต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต นตามมาตรการความปลอดภั ย ของกระทรวงสาธารณ สุ ข และ
กระทรวงศึกษาธิการ อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การเดินทางออกจากบ้านมาเรียน ขณะอยู่ในโรงเรียน จนถึงการ
กลับบ้าน บทบาทของนักเรียน มีดังนี้
๑) เตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้ส่วนตัว และอื่น ๆ ที่ จำเป็นสำหรับ
การเรียน
๒) ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริมของกระทรวงสาธารณสุข กำหนดอย่าง
เคร่งครัด
๓) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) และสร้างความรู้ความเข้าใจของคำแนะนำในการป้องกันตนเอง และลดความเสี่ ยงจาก การ
แพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
๔) ประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น Thai Save Thai (TST) อย่างสม่ำเสมอ
และ สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มี น้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น
ไม่รู้รส รีบแจ้งครูห รือผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) หรือกลับจากพื้น ที่เสี่ ยง และอยู่ในช่วงกักตัว ให้ ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
๕) ขอคำปรึกษาจากครูผู้สอนเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับการเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้
ส่ ว นตั ว หรื อ พบความผิ ด ปกติ ข องร่ างกายที่ อ าจเสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ ของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ทันที
13.2 บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ซึ่งถือ ว่าอยู่ใกล้ชิดนักเรียน มีหน้าที่ สำคัญในการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ นักเรียนทุกรูปแบบ จึงต้องเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
เรียน การสอน นอกจากจะต้องดูแลตนเองแล้ว ยังต้องดูแลนักเรียนอีกด้วย โดยเฉพาะด้านสุขอนามัยตาม
มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีดังนี้
๑) ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการป้องกัน การเฝ้าระวัง
การเตรียมตัวของนักเรียนให้พร้อมก่อนเปิดเรียน
๒) ประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่านแอพพลิเคชัน Thai Save Thai (TST) อย่างสม่ำเสมอ
และ สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่
รู้รส ให้ ห ยุ ดปฏิ บั ติงาน และรีบ ไปพบแพทย์ทั นที กรณี มีคนในครอบครัวป่ว ยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) หรื อกลั บ จากพื้น ที่เสี่ ยงและอยู่ในช่ว งกักตัว ให้ ปฏิบั ติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
๓) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) และสร้างความรู้ความเข้าใจของคำแนะนำในการป้องกันตนเอง และลดความเสี่ยงจาก การ
แพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
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๔) จัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แก่นักเรียน เช่น สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัย คำแนะนำการปฏิบัติตัว การเว้นระยะห่างทางสังคม การทำความสะอาด หลีกเลี่ยงการทำ
กิจกรรมร่วมกันจำนวนมากเพื่อลดจำนวนคน
๕) ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม ของกระทรวงสาธารณสุข กำหนดอย่าง
เคร่งครัด
๖) คอยดู แ ล สอดส่ อ งช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในเรื่ อ งสุ ข อนามั ย ให้ เป็ น ไปตามมมาตรการที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ได้แก่
6.๑) ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนทุกคนที่เข้ามาในโรงเรียนในตอนเช้า ใช้
เครื่องวัด อุณหภูมิร่างกายพร้อมสังเกตอาการและสอบถามอาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ มีน้ำมูก
เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส
๖.2) ครูที่ปรึกษาหรือครูประจำวิชาที่สอนคอยดูแล สอดส่องให้นักเรียนปฏิบัติตาม
มาตรการที่โรงเรียนหรือกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เมื่อพบนักเรียนหรือผู้มีอาการมีไข้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่
๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างที่นักเรียนอยู่ภายใน
โรงเรียนให้แจ้งงานอนามัย เพื่อนำนักเรียนไปจุดสังเกตอาการที่ศาลาหน้าห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล
6.3) กรณี ครูป ฏิบัติห น้าที่ครูเวรจุดคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน คอยดูแล
สอดส่องให้ เมื่อพบนักเรียนหรือผู้มีอาการมีไข้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ
อาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้แจ้งงานอนามัยไปทำการคัดกรองนักเรียน โดยให้นักเรียนไป
นั่งรอที่จุดสังเกตอาการ ดังนี้
6.3.1) จุ ด คั ด กรองบริเวณ (Cover way) ให้ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามเสี่ ย งหรือ มี
อาการเสี่ยง นั่งรอคัดกรองที่ศาลาข้างสนามฟุตบอล
6.3.2) จุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องบริหารงานบุคคล ให้นักเรียนที่มีความเสี่ยง
หรือมีอาการเสี่ยง นั่งรอคัดกรองที่ศาลาหน้าห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล
6.4) บั น ทึกผลการคัดกรองและส่ งต่อประวัติการป่วย ตามแบบบันทึกการตรวจ
สุขภาพ
6.5) จัดอุปกรณ์การล้างมือ พร้อมใช้งานอย่างเพียงพอ เช่น เจลแอลกอฮอล์วางไว้
บริเวณ ทางเข้า สบู่ล้างมือบริเวณอ่างล้างมือ
๗) ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ต่อ การติดโรคโควิด 19 และรายงานต่อผู้บริหาร
๘) ปรั บ พฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่ไม่ร่วมมือปฏิบั ติตามมาตรการที่ ครู กำหนด ด้ว ยการ
แก้ ปั ญ หาการเรี ย นรู้ ใหม่ ให้ ถู ก ต้ อ ง นั่ น คื อ “สร้า งพฤติ ก รรมที่ พึ งประสงค์ ” หรือ “ลดพฤติ ก รรมที่ ไม่ พึ ง
ประสงค์”
๙) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเครียด ว่ าเป็นปฏิกิริยาปกติที่เกิดขึ้นได้ในภาวะ
วิกฤติ ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และนำกระบวนการการจัดการ
ความเครียด การฝึกสติให้กลมกลืนและเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละวัยร่วมกับการฝึกทักษะชีวิตที่เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางใจ (Resilience) ให้กับนักเรียน ได้แก่ ทักษะชีวิตด้านอารมณ์ สังคม และความคิด เป็นต้น
๑๐) สังเกตอารมณ์ความเครียดของตัวเอง เนื่องจากภาระหน้าที่การดูแลนักเรียนจำนวนมาก
และ กำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นบทบาท
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สำคัญอาจจะสร้างความเครียดวิตกกังวลทั้งจากการเฝ้าระวังนักเรียน และการป้องกันตัวเองจากการสัมผัส กับ
เชื้อโรค ดังนั้น เมื่อครูมีความเครียด จากสาเหตุต่าง ๆ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
10.๑) กรณีมีความสับสนกับมาตรการของโรงเรียนที่ไม่ชัดเจน แนะนำให้สอบถาม
กับผู้บริหารโรงเรียนหรือเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และข้อปฏิบัติที่ตรงกัน
10.๒) กรณีมีความวิตกกังวล กลัวการติดเชื้อในโรงเรียน ให้พูดคุยสื่อสารถึงความไม่
สบายใจ และร้ องขอสิ่ ง จำเป็ น สำหรับ การเรียนการสอนที่ เพี ยงพอต่อการป้อ งกัน การติดโรคติด เชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เช่น สถานที่ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การส่งงานหรือตรวจ
การบ้าน เป็นต้น หากตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือมีโรคประจำตัวก็สามารถเข้ารับการตรวจ รักษาตาม มาตรการ
ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
10.๓) จัดให้มีกิจกรรมบำบัดความเครียด โดยการฝึกสติให้เป็นกิจวัตรก่อนเริ่มการ
เรียน การสอนเพื่อลดความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้
๑๑) กำกับ และติดตามการได้รับวัคซีนของนักเรียนและผู้ ปกครองนักเรียนให้ เป็ นไปตาม
มาตรการทีก่ ำหนดและเป็นปัจจุบัน
13.3 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนตั้งแต่การวางแผน การกำหนด
นโยบายสถานศึกษา การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน การส่งเสริมครูในการออกแบบการจัดการเรียนการ
สอน การกำกับ ติดตามช่ว ยเหลือ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การแก้ไขปั ญ หา การประเมิน
สถานการณ์ การรายงาน ตลอดจนร่วมมือกับครูและบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน ให้การตรวจสอบสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่ อความปลอดภั ยของนั กเรีย น โดย
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา มีดังนี้
๑) จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง
นักเรียน ผู้นำชุมชน และมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันในการจัดพื้นที่ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
๒) ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) ในโรงเรียน
๓) แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ท้องถิ่น ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้อง
๔) ประเมินความพร้อมผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานการติดตาม การ
ประเมินผลผ่าน MOECOVID
๕) ทบทวน ปรับปรุง ซักซ้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนในภาวะที่มีการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๖) จัดให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครู
นักเรียน ผู้ป กครอง และคณะกรรมการโรงเรียน ผ่านช่องทางสื่อที่เหมาะสม และติดตามข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
7) สนับสนุนให้นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับวัคซีนครบโดส ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
8) สนับสนุนให้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามมาตรการของภาครัฐ
9) สนับสนุน ส่งเสริม ให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองประเมินตนเอง
ผ่าน Thai Save Thai (TST) ตามเกณฑ์จำแนกเขตพื้นที่การแพร่ระบาด
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10) สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อลดการรังเกียจ และลดการตีตราทางสังคม (Social
Stigma) กรณีพบว่ามีบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน หรือผู้ปกครองติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
11) กำหนดมาตรการคัดกรองสุ ขภาพทุกคน บริเวณจุดแรกเข้าไปในโรงเรียน (Point of
Entry) ให้แก่ นักเรียน ครู บุคลากร และผู้มาติดต่อ และจัดให้มีพื้นที่แยกโรค อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากผ้า
หรื อหน้ ากากอนามั ย เจลแอลกอฮอล์ อย่างเพี ยงพอ รวมถึ งเพิ่ ม ช่องทางการสื่ อสารระหว่างครู นั กเรีย น
ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในกรณีที่พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือสงสัย
12) จัดให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมตามบริบทได้ อย่าง
ต่อเนื่อง ตรวจสอบ ติดตาม กรณีนักเรียนขาดเรียน ลาป่วย การปิดโรงเรียน การจัดให้มีการเรียน การสอน
ทางไกล สื่อออนไลน์ การติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ Social Media เป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์
13) กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยยืนยันเข้ ามา ใน
โรงเรียน ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อดำเนินการสอบสวนโรค และพิจารณาดำเนินการ ตามแผน
เผชิญเหตุ และมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID19) ของ
สถานศึกษา
14) มีมาตรการให้ นักเรียนได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ตามสิทธิที่ควรได้รับ
กรณีพบอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรืออยู่ในช่วงกักตัว
15) ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดภายในโรงเรียนอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง
๑๖) เยี่ยมบ้าน สร้างขวัญ กำลังใจนักเรียน ทั้งนักเรียนที่มาเรียนแบบปกติ และที่ไม่สามารถ
มาเรียน แบบปกติได้
13.4 บทบาทของผู้ปกครองนักเรียน
ผู้ปกครองนักเรียนเป็นบุคคลที่มี สำคัญยิ่ง มีหน้าที่ต้องดูแลเอาใจใส่นักเรียนและตนเอง ใน
ด้านสุขอนามัยและการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID19) อย่างเคร่งครัด ต้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียน ครูประจำชั้น หรือครูที่ปรึกษา เกี่ยวกับมาตรการ การ
ดูแลนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนจึงมีบทบาทสำคัญร่วมกับครูเพื่อช่วยนักเรียนทั้งในเรื่องการเรียนรู้ และการ
ดูแลความปลอดภัยของนักเรียน บทบาทของผู้ปกครองนักเรียน มีดังนี้
๑) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) และสร้างความรู้ความเข้าใจของคำแนะนำในการป้องกันตนเอง และลดความเสี่ยง จากการ
แพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
๒) ประเมินความเสี่ยงของตนเอง นักเรียน และคนในครอบครัวผ่านแอปพลิเคชัน Thai Save
Thai (TST) อย่างสม่ำเสมอ สังเกตอาการป่วยของนักเรียน ของตนเอง และของคนในครอบครัว หากมีอาการ
ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้รีบพาไปพบแพทย์ ควรแยกเด็กไม่ให้ไป
เล่น กับ คนอื่น ให้พักผ่อนอยู่ที่บ้ านจนกว่าจะหายเป็นปกติ กรณี มีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงอยู่ในช่วงกักตัวให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
๓) จั ดหาของใช้ส่ ว นตัวให้ นั กเรียนอย่างเพียงพอในแต่ล ะวัน ทำความสะอาดทุ กวัน เช่ น
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ช้อน ส้อม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น
๔) จัดหาสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์และกำกับดูแลนักเรียนให้ล้างมือบ่อย ๆ ก่อนกินอาหาร หลัง
ใช้ ส้วม หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่ จำเป็น และสร้างสุขนิสัยที่ดีหลังเล่นกับเพื่อน
และเมื่อกลับมาถึงบ้าน ควรอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าใหม่ทันที
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๕) ดูแลสุ ขภาพนั กเรีย น จัดเตรียมอาหารปรุงสุก ใหม่ ส่ งเสริมให้ กินอาหารร้อน สะอาด
อาหาร ครบ ๕ หมู่และผัก ผลไม้ ๕ สี และควรจัดอาหารกล่อง (Box Set) ให้แก่นักเรียนในช่วงเช้าแทนการซื้อ
จาก โรงเรียน (กรณีที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าจากที่บ้าน) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ออกกำลังกาย อย่างน้อย
๖๐ นาที ทุกวันและนอนหลับอย่างเพียงพอ ๙ - ๑๑ ชั่วโมงต่อวัน
๖) หลีกเลี่ยงการพานักเรียนไปในสถานเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
สถานที่ แ ออั ด ที่ มี ก ารรวมกั น ของคนจำนวนมาก หากจำเป็ น ต้ อ งสวมหน้ า กากผ้ า หรื อ หน้ า กากอนามั ย
ล้างมือบ่อย ๆ ๗ ขั้นตอน ด้วยสบู่และน้ำนาน ๒๐ วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์
๗) กรณี นั ก เรี ย นเดิ น ทางมาโรงเรียน โดยรถโรงเรีย น รถตู้ หรือรถอื่น ๆ ผู้ ป กครองและ
โรงเรียนต้อง ขอความร่วมมือกับคนขับรถให้ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
๘) กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน์ ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับครู
ในการดูแลจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน เช่น การส่งการบ้าน การร่วมทำกิจกรรม เป็นต้น
ข้อ 14 แนวปฏิบัติสำหรับงานอนามัยโรงเรียน
14.1 มีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณ ภูมินักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เข้ามา
ติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษาทุกคนและทุกวัน ร่วมทั้งมีซักประวัติเสี่ยง อาการทางเดินหายใจอย่างใด
อย่างหนึ่ง (เช่น ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ คอแห้งอ่อนเพลีย หายใจลำบาก หายใจเร็ว เจ็บแน่นหน้าอก เสียการ
ดมกลิ่นลิ้น ไม่รับรส ตาแดง มีผื่น ท้องเสีย) เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น บันทึก และรายงานให้
งานอนามัยทุกวัน
14.2 มีก ารส่ งเสริม ให้ นั กเรียน คณะครู และบุ คลากร รู้จักและหมั่ นสั งเกตอาการเสี่ ย งจาก
โรคโควิด 19 เช่ น ไข้ ไอ มี น้ ำมู ก เจ็ บ คอ คอแห้ งอ่ อ นเพลี ย หายใจลำบาก หายใจเร็ว เจ็ บ แน่ น หน้ าอก
เสียการดมกลิ่นลิ้น ไม่รับรส ตาแดง มีผื่น ท้องเสีย โดยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักเรียน
คณะครู และบุคลาการทางการศึกษาเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
14.3 กรณีครูประจำวิชาพบนักเรียนที่สงสัยว่ามีอาการป่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีอาการไข้
ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้พานักเรียนไปที่จุดสังเกตอาการที่ศาลา
หน้าห้องบริหารงานบุคคล และแจ้งเจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลประจำโรงเรียนเพื่อทำการคัดกรอง
14.4 กรณีพบนักเรียนที่มีอาการป่วยหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ ให้งานอนามัยตรวจคัดกรองด้วย
Antigen Test Kit (ATK) และแจ้งผู้ปกครองพามารับกลับบ้านหรือไปพบแพทย์ และทางโรงเรียนจะติดตาม
อาการป่วยของนักเรียนจากผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง
14.5 กรณีหากนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ต้องทำการกักกันตัวเอง 5 วัน และสังเกตอาการต่ออีก 5 วัน สำหรับนักเรียนให้แจ้งครูที่
ปรึกษาแต่ล ะชั้น และให้ ครูที่ป รึกษาประสานกับงานอนามัยโรงเรียนเป็นลำดับต่อไป เพื่อทำการคัดกรอง
ประวัติเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
14.6 มีมาตรการเฝ้าระวังตรวจคัดกรอง ด้วย Antigen Test Kit (ATK) สำหรับกรณีพบผู้ ที่มี
ความเสี่ยงจากการซักประวัติคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้น ขณะที่อยู่ในสถานศึกษา
14.7 ประชาสั ม พั น ธ์ห รือ สื่ อ ให้ ค วามรู้เกี่ย วกั บ ประชาสั มพั นธ์ก ารปฏิ บั ติต นเพื่ อสุ ขอนามั ย
ปลอดภั ย จากโรคโควิด 19 ข้ อควรปฏิ บั ติต ามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุ ข อย่างต่อ เนื่ อ งในเรื่อ ง
สุขอนามัยเบื้องต้น เช่น การกินร้อน ช้อนกลาง (ส่วนตัว) การรับประทานอาหารปรุงสุก การสวมหน้ากาก
อนามัยทุกครั้งที่อยู่ในที่แออัด การล้างมือ 7 ขั้นตอนตามข้อแนะนำของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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14.8 มีมาตรการสนั บ สนุ นให้ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และฝ่ ายสนับ สนุน (Support
Staff) เข้าถึงการฉีดวัคซีน มากกว่าร้อยละ 90
14.9 มีสื่อประชาสั มพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความเครียด การสร้างสุขภาวะ
ทางจิตที่ดี ให้แก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
14.10 มี ก ารทำความสะอาดเตี ย งและอุป กรณ์ เครื่อ งมื อ ทางการพยาบาลที่ ใช้ในการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น ให้สะอาดและปลอดเชื้อ โดยการใช้น้ำยาฆ่ าเชื้อเช็ดทำความสะอาดและทำการอบฆ่าเชื้อทุก
วัน
14.11 จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าประตู และภายในห้อง
พยาบาลอย่างเพียงพอ
14.12 มีนโยบายให้นักเรียน คณะครูและบุคลาการทางการศึกษาและผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน
ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน 100% ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
14.13 มีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า สำรองไว้ให้ กับนักเรียนคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาร้องขอหรือผู้ที่ไม่มีหน้ากากเข้ามาในสถานศึกษาอย่างเพียงพอ
14.14 กำหนดสถานที่ป ฐมพยาบาล ห้ องพยาบาล อาคารกาญจนภู มินทร์ ใช้ส ำหรับปฐม
พยาบาลนักเรียนที่มีอาการป่วยทั่วไป ส่วนเรือนพยาบาล หน้าหอพักหญิง ใช้สำหรับเป็น สถานที่แยกตัวใน
โรงเรียน (School Isolation) สำหรับนักเรียนที่ติดเชื้อ
ข้อ ๑5 แนวปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุตามมาตรการฟ้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ
โรงเรียน ประเภทนักเรียนไปกลับ
15.1 มาตรการแนวปฏิบัติของครู นักเรียน และบุคลากร ประเภทนักเรียนไปกลับ
ระดับความเสี่ยง
แนวปฏิบัติของครู นักเรียน และบุคลากร
1. กรณีครู นักเรียน หรือบุคลากร 1. ให้ เรี ย นในพื้ น ที่ ส ถานศึ ก ษา (On Site) ตามปกติ และปฏิ บั ติ ต าม
เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงตํ่า
มาตรการ Universal Prevention
2. ให้ประเมิน Thai Save Thai (TST) และจัดระยะห่างระหว่างนักเรียนใน
ห้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑ เมตร
2. กรณีครู นักเรียน หรือบุคลากร 1. กรณีเป็นผู้ไม่ใด้รับวัคซีนโควิด -๑๙ ตามแนวทางปัจจุบันทั้งผู้ที่ มีอาการ
เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
และไม่มี อาการ แนะนำให้ กักกันตัว (Self Quarantine) เป็นเวลา ๕ วัน
และติดตามเฝ้าระวังอีก ๕ วัน
2. กรณีเป็นผู้ได้รับวัคซีนโควิด-๑๙ ครบโดส
- หากไม่มีอาการ ไม่แนะนำให้กักกัน และควรพิจารณาให้ไปเรียนได้
- การตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วย ATK ถ้าหากมีอาการให้ตรวจทันที หากไม่มี
อาการให้ตรวจครั้งที่ ๑ วันที่ 5 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ และตรวจครั้งสุดท้าย
วันที่ ๑๐ หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ
- สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ใน ๕ วันแรกควรเว้น
ระยะห่างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
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ระดับความเสี่ยง
แนวปฏิบัติของครู นักเรียน และบุคลากร
3. กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร 1. ให้ แ ยกกั ก ตั ว ที่ บ้ าน (Home Isolation) หรือ ปฏิ บั ติ ต ามแนะนำของ
เป็นผู้ติดเชื้อ
สถานบริการสาธารณสุข
2. ติดต่อหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ตามระบบงานอนามัยโรงเรียน
และพิจารณาจัดทำ School Isolation (หากจำเป็น) โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาหน่วยงานสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
3. ทำความสะอาดห้ อ งเรี ย น ชั้ น เรี ย น ตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุ ข และเปิ ด เรีย นตามปกติ จั ด รูป แบบการเรีย นการสอนอย่ า ง
เหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีอาการ
15.2 แผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ประเภทนักเรียน
ไปกลับ
ระดับการแพร่ระบาด
มาตรการป้องกัน
ในสถานศึกษา
ครู/นักเรียน/บุคลากร
สถานศึกษา
ไม่พบผู้ติดเชื้อยืนยัน - ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ ๖-๖-๗
- เปิ ด เรี ย น On Site โดยปฏิ บั ติ ต าม
- ประเมิน TST เป็นประจำ
มาตรการ TSC Plus (๔ ๔ ข้ อ ) และ
- กรณี เป็ น ผู้ มี ความเสี่ ย ง เช่ น อาศั ย ใน มาตรการ ๖-๖-๗
พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อควรสุ่มตรวจหาเชื้อเป็น - ติดตามรายงานผลประเมิน TST
ระยะ ตามสถานการณ์
- เน้ น เฝ้ า ระวั ง ตรวจคั ด กรอง กลุ่ ม
เปราะบางกรณี โ รงเรี ย นประจำ เด็ ก
พิเศษ กลุ่มเสี่ยง
พบผู้ติดเชื้อยืนยัน
- ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ ๖-๖-๗
- ห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ ให้ปิดห้องเรียน
ไม่เกิน ๒ ห้องเรียน - ประเมิน TST ทุกคนทุกห้องเรียนที่มีผู้ ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมงเพื่อทำความ
และไม่เกิน ๕ ราย
ติดเชื้อและผู้สัมผัสใกล้ซิด ทุกวัน และ สะอาดตามมาตรการของกระทรวง
รายงานผล
สาธารณสุขแล้วให้เปิดใช้ห้องเรียนได้
- กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงตํ่า (Low Risk - ห้องเรียนอื่นเปิดเรียน On Site
Contact) ให้มาเรียน (On Site ตามปกติ ตามปกติ งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน
และสังเกตอาการตนเอง
โดยเฉพาะระหว่างห้องเรียน
- กรณีเป็นผู้เสี่ยงสูง (High Risk
- ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TSC Plus
Contact) ให้มาเรียนได้ โดยระยะ ๕ วัน - เปิดประตูหน้าต่างห้องเรียน ให้อากาศ
แรกให้เว้น
ถ่ายเทสะดวก ตลอดเวลาการใช้งาน
ระยะห่าง ๒ เมตร และตรวจหาเชื้อตาม กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ เปิดประตู
แนวทางที่กำหนด
หน้าต่างระบายอากาศทุก ๒ ชั่วโมง
อย่างน้อย ๑๐ นาที รวมทั้งช่วงเวลาพัก
เที่ยงหรือช่วงเวลาที่ไม่มีการเรียนการ
สอน

~ 19 ~
ระดับการแพร่ระบาด
ในสถานศึกษา
พบผู้ติดเชื้อยืนยัน
ตั้งแต่ ๓ ห้องเรียนขึน้
ไปหรือตั้งแต่ ๖ ราย
ขึน้ ไป

มาตรการป้องกัน
ครู/นักเรียน/บุคลากร
- ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ ๖-๖-๗
- ประเมิน TST ทุกคนทุกห้องเรียนที่มีผู้
ติดเชื้อ
และผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกวัน และรายงานผล
- กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงตํ่า (Low Risk
Contact) ให้มาเรียน On Site ตามปกติ
และสังเกตอาการตนเอง
- กรณีเป็นผู้เสี่ยงสูง (High Risk
Contact) ให้มาเรียนได้ โดยระยะ ๕ วัน
แรกให้เว้นระยะห่าง ๒ เมตร และ
ตรวจหาเชื้อตามแนวทางที่กำหนด

สถานศึกษา
- ห้องเรียนหลายห้องที่พบผู้ติดเชื้อ
ให้ปิดเรียน เฉพาะห้องนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า
๒ ชั่วโมงเพื่อทำความสะอาดตาม
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข แล้ว
ให้เปิดใช้ห้องเรียนได้
- ห้องเรียนอื่นเปิดเรียน On Site
ตามปกติงดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน
โดยเฉพาะระหว่างห้องเรียน
- การปิดเรียนทั้งชั้นเรียนหรือ
สถานศึกษาเป็นอำนาจพิจารณาของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
- มีห้องแยกกักตัวในโรงเรียน (School
Isolation) รองรับผู้ติดเชื้อในโรงเรียน
กรณีโรงเรียนประจำ คือ เรือนพยาบาล
และบ้านพักผู้อำนวยการ
- ปฏิบัติตามมาตรการตัดความเสี่ยง
สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วย ๓T๑V (TSC Plus ,
TST ,TK , Vaccine)

ข้อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลง
ทางโรงเรียนจะแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบต่อไป
มาตรการ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. 256๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

~ 20 ~
แผนเผชิญเหตุของโรงเรียนกรณีพบผู้ติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงสูงของนักเรียนไป-กลับ ด้วยรูปแบบ On site
กรณีพบผู้ติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงสูง

ครูที่ปรึกษา/ครูประจาวิชา ตรวจสอบพบว่า

ครูประจาวิชา/ครูที่ปรึกษาแจ้ง

อยู่ภายในโรงเรียน/ห้องเรียน

นักเรียนมีอาการติดเชื้อโควิด

จนท.งานอนามัย

อุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 °C

น.ส.จริญา สมคะเน

หรือได้รับแจ้งมีบุคคลในครอบครัวติดเชื้อ

โทร. 063-1085254
นายบุญช่วย ทองคุ้ม

จนท.งานอนามัย นานักเรียนไปทีจ่ ุดรอสังเกต

โทร. 085-1383031

อาการ ที่ศาลาหน้าห้องบริหารงานบุคคล

และโทรแจ้งให้ผู้ปกครอง
มาที่โรงเรียน

จนท.งานอนามัย คัดกรอง
อาการเสี่ยงติดเชื้อโควิด

ไม่เสี่ยง

เสี่ยง

ตรวจ ATK

ผลตรวจเป็นลบ

ผลตรวจเป็นบวก

ให้แจ้งผู้ปกครองมารับกลับบ้าน และไปพบแพทย์

จนท.งานอนามัย แจ้งให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนไปรักษาที่

ให้หยุดเรียนตามที่แพทย์กาหนด

โรงพยาบาล หรือที่บา้ น

จนท.งานอนามัย รายงาน รอง ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป,
สาธารณสุขอาเภอพุทธมณฑล,
และผู้อานวยการโรงเรียน ตามลาดับ

ผู้อานวยการโรงเรียนประกาศหยุด ห้องเรียนหรือชั้น
เรียน หรือโรงเรียน ตามระเบียบหรือตามสถานการณ์

กลุ่มเสี่ยงต่า ให้มาเรียนตามปกติและสังเกตอาการ

จนท.งานอนามัย และครูที่ปรึกษาและแกนนาสุขภาพ
ร่วมกันตรวจสอบ Timeline ผู้ป่วย
เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงสูง

กลุ่มเสี่ยงสูง (วงที่ 1) ให้หยุดเรียนกักตัว 5 วัน
และสังเกตอาการต่ออีก 5 วัน

